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33.7 مليار دينار القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية األسبوع الماضي

»االستثمارات الوطنية«: تذبذب المؤشر بين الهبوط
واالرتفاع يعود إلى غياب العمق في سيولة السوق

تسريبات األرباح المتوقعة لبعض الشركات خلقت نوعاً من »التحرك الخجول« في السوق
قال تقرير شركة االستثمارات 
الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل 
في  نهاية تداول االسبوع املاضي 
املوافق يوم اخلميس 16 يوليو 
2009 عن���د مس���توى 4.805.1 
نقطة بارتفاع قدره 221.0 نقطة 
وما نسبته 4.8% مقارنة بإقفال 
االسبوع قبل املاضي املوافق 9 
يوليو 2009 والبالغ 4.584.1 نقطة 
وارتفاع قدره 509.7 نقاط وما 
نسبته 11.9% عن نهاية عام 2008، 
وقد استحوذت اسهم املؤشر على 
89.1% من اجمالي قيمة االسهم 
املتداولة في السوق خالل االسبوع 

املاضي.
وأقف���ل املؤش���ر الس���عري 
للس���وق عند مستوى 7.580.3 
نقطة بارتفاع قدره 89.7 نقطة 
وما نسبته 1.2% مقارنة بإقبال 
االس���بوع قبل املاضي والبالغ 
7.490.6 نقطة وانخفاض قدره 
202.3 نقطة وما نس���بته %2.6 

عن نهاية عام 2008.
أما املؤش���ر الوزني للسوق 
فقد أقفل عند مس���توى 425.2 
نقطة بارتفاع قدره 13.9 نقطة 
وما نسبته 3.4% مقارنة باقفال 
االسبوع قبل املاضي والبالغ 411.4 
نقطة وارتفاع قدره 18.5 نقطة 
وما نسبته 4.6% عن نهاية عام 

.2008
واوضح التقري���ر انه خالل 
تداوالت االسبوع املاضي ارتفع 
مؤش���ر املعدل اليوم���ي لكمية 
االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها بنس���بة 10.6% و%7.8 
و4.5% على التوالي، ومن أصل 
ال� 203 شركات مدرجة بالسوق 
مت تداول اسهم 159 شركة بنسبة 
78.3% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت 
اسعار اس���هم 89 شركة بنسبة 
56.0%، فيما انخفضت اس���عار 
اسهم 50 ش���ركة بنسبة %31.4 
واستقرت اسعار اسهم 20 شركة 
بنسبة 12.6% من اجمالي اسهم 
املتداولة بالس���وق  الش���ركات 
ولم يتم التداول على اسهم 44 

شركة بنسبة 21.7% من إجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
الرسمي علما بأنه التزال هناك 
3 ش���ركات موقوفة عن التداول 
الى قرار جلنة السوق  استنادا 
رقم 4/97، وال���ذي يلزم جميع 
الش���ركات والصناديق املدرجة 
املالية ربع  البيان���ات  بتق���دمي 
الس���نوية في موعد اقصاه 45 

يوما من تاريخ انتهاء الفترة.

القيمة السوقية

وأشار التقرير الى انه بنهاية 
تداول االس���بوع املاضي بلغت 
الرأس���مالية  الس���وقية  القيمة 
للش���ركات املدرجة في السوق 
الرسمي 33.716.8 مليون دينار 
ق���دره 1.143.9 مليون  بارتفاع 
دينار ما نس���بته 3.5% مقارنة 
مع نهاية االسبوع قبل املاضي 
والبالغة 32.572.8 مليون دينار 
وانخفاض قدره 89.0 مليون دينار 
وما نسبته 0.2% عن نهاية عام 

.2008
وذك���ر التقري���ر ان س���وق 
الكوي���ت ل���أوراق املالية انهى 
ارتفاع  تعامالته لأسبوع على 
في مؤشراته العامة )السعري � 
� NIC50( بنسب بلغت  الوزني 
1.2% و3.4% و4.9% على التوالي 
ويعوض في ذلك جزءا ال يتعدى 
الثلث من اخلسائر التي مني بها 

في االس���بوع قبل املاضي، هذا 
وقد ارتفع���ت املتغيرات العامة 
)املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
� الكمية املتداولة � عدد الصفقات( 
بنسب طفيفة بلغت 4.5% و%10.6 
و7.8% على التوالي حيث اليزال 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
حتت مستوى 100 مليون دينار 
لأسبوع الثالث على التوالي حني 
بلغت 90 مليون دينار باملقارنة 
مع 87 مليون دينار لأس���بوع 

قبله.
وبني ان السوق اليزال يتداول 
حتت نفس الظروف واملؤثرات 
التي طرأت خالل الفترة املاضية 
والتي تلق���ي بظاللها على رمت 
وحجم التعامالت، ولوال وجود 
عوامل ومحركات اس���تثنائية 
لبعض االسهم لشهدنا انخفاضا 
مضاعفا في نش���اط التداوالت، 
وفي اعتقادنا ان املؤش���ر العام 
وبتحركاته التي تثير االستغراب 
س���واء في نزوله���ا او ارتفاعها 
احلاد س���ببها هو غياب العمق 
في س���يولة الس���وق سواء من 
جانبها االساس���ي مثل االحجام 
املس���تمر للمصارف عن متويل 
االستثمار في االسهم حتى بوجود 
ضمان���ات تعادل قيمتها ضعف 
قيمة التمويل املطلوب وكذلك في 
عدم وجود ادوات مالية تعزز من 
نشاط التداول واخيرا استمرار 

عدم تفعيل قانون االستقرار املالي 
بالش���ق اخلاص بالباب الثالث 
منه، او من جانبها الفني ناحية 
تغيير انظمة التسويات وتطبيق 
املواد اجلدي���دة التي تنظم هذه 
العملي���ة، وبطبيعة احلال فإن 
ذلك ينسحب ويصب في املسار 
املتذبذب الذي يس���لكه السوق 
وذلك عبر ثباته اول االس���بوع 
وانخفاض معظم السوق باحلد 
االدنى في يومه الثاني ثم ارتفاعه 
بعد ذلك مبعدالت اكبر دون وجود 
اي اخبار او مؤثرات جوهرية، 
وبالواقع العملي فإن ذلك انعكاس 
صريح لضعف الس���يولة التي 
تتسبب في خلق فجوات كبيرة 
بني الطلب���ات والعروض، اذ ان 
تنفيذ صفقات قليلة في ش���راء 
سلعة من خالل كمية العروض 
املتوافرة سيتس���بب في ارتفاع 
ذلك الس���هم نظرا لعدم وجود 
عروض تعكس احلجم الطبيعي 
واملعقول من االس���هم املتوافرة 
قياسا على حجم االسهم املصدرة 
لهذه السلعة، وفي احلالة التي 
يعيشها السوق فإن ذلك ينطبق 
على السواد األعظم من الشركات 
املدرجة وه���و ما يخلق ارتفاعا 
وهميا في املؤشر العام كما في 
مثالنا السابق ويحصل العكس 
متاما في ح���ال البيع مبا ينتج 
عنه انخفاض وهمي للس���وق، 

وان ما نش���هده خالل تعامالت 
هذا االسبوع واالسبوعني املاضيني 
ف���ي الواقع هو مزي���ج من تلك 

احلالتني.
ومن ناحية اخرى، فقد بدأت 
الش���ركات املدرجة بالسوق في 
اإلع���الن ع���ن نتائجه���ا املالية 
للنصف األول من هذا العام والتي 
بلغت ثمانية شركات حتى نهاية 
تداول االسبوع ابرزها اعالن بنك 
الكويت الوطني ألرباح بلغت 126 
مليون دينار بانخفاض وقدره 
28% عن نفس الفترة من العام 
املاضي، وعلى هذا الصعيد فإنه 
يالحظ تأثير تسريبات االرباح 
على نشاط بعض االسهم وان كان 
هذا التحرك خجوال في ظل ظروف 
السوق احلالية حيث التزال السمة 
الدخول  الغالبة للتعامالت هي 
واخلروج من والى االسهم االخرى 
لتمويل التوجهات لالس���تثمار 
او املضاربة على االس���هم ذات 

احملركات اخلاصة.
وذكر التقرير ان قطاع شركات 
اخلدمات استمر في املرتبة االولى 
للتداول من حيث قيمة االسهم 
املتداولة بتداول 567.9 مليون 
سهم بنسبة 29.9% موزعة على 
12.937 صفقة بنسبة 31.5% بلغت 
قيمتها 207.8 ماليني دينار بنسبة 
45.9% من اجمالي قيمة االسهم 

املتداولة.

وزارة السياحة اللبنانية: 8824 سائحًا
كويتيًا خالل شهر يونيو الماضي

»بروة« و»الديار القطرية« تختتمان ورشة 
عمل المنظومة القطرية لتقييم االستدامة

األمانة العامة للدول الخليجية تشارك 
بمنتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

»المركزي اإلماراتي« يدعو البنوك إلى تقييم 
االنكشافات لمجموعتي سعد والقصيبي

أبوظبي � رويترز: ق���ال مصرفيون إن مصرف اإلمارات العربية 
املتحدة املركزي س���يعقد اجتماعا مع البنوك التجارية أمس لتقييم 
املش���كالت احملتملة نتيجة إقراض مجموعتني عائليتني سعوديتني 

متعثرتني.
وقال مصرفي بأبوظبي س���يحضر االجتماع لرويترز »س���يعقد 
االجتماع بناء على دعوة املصرف املركزي ويهدف في األساس ملراجعة 

مستوى تعرض بنوك اإلمارات ملجموعتي سعد والقصيبي«.
وذكر مصدر مصرفي إن البنك املركزي يسعى لوضع خطة عمل 
للبنوك التي تواجه نحو 25 بنكا منها خسائر محتملة بسبب إقراض 

مجموعة احمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد.
وقال املصرفي ل�»رويترز« إن املصرف املركزي عقد الشهر املاضي 

اجتماعا مع البنوك ملناقشة املسألة.
وقال مصرفي آخر »سيكون اجتماع من أجل احتاذ قرار«. وجتاهد 
اجلهات التنظيمية والبنوك على حد سواء ملواجهة تداعيات إعادة 
هيكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي بعد تخلفهما عن السداد فيما 
تعتب���ر واحدة من أكبر الصفعات التي تعرضت لها منطقة اخلليج 

منذ بداية األزمة املالية العاملية.

برنت ينخفض بأكثر من دوالر 
مقتربًا من 62 دوالرًا

لن���دن � رويترز: انخفض س���عر مزيج برنت خ���ام بأكثر من 
دوالر امس مقتربا من 62 دوالرا للبرميل متأثرا بتراجع اس���عار 
االسهم وارتفاع الدوالر وانته���اء أج���ل العق���د في وق��ت الح��ق 

الي��وم. 
وقد نزل س���عر برنت الى مستوى 62.03 دوالرًا للبرميل قبل 
ان ينتعش قليال الى 62.11 دوالرا بعد أن أغلق أمس األربعاء على 

63.09 دوالرا.
من جهة اخرى حتدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية 
في لندن أمس على 935.25 دوالرًا لأوقية انخفاضا من 938 دوالرًا 
في جلسة القطع السابقة، وبلغ سعر الذهب عند اإلقفال السابق 

في نيويورك أمس 938.45 دوالراً لأوقية.

»فرانس تليكوم« 
تقدم عرضًا لشراء »موبينيل«

القاهرة � رويترز: قالت البورصة املصرية امس ان وحدة تابعة 
لشركة فرانس تليكوم قدمت عرضا جديدا لشراء األسهم القائمة في 
الشركة املصرية خلدمات التلفون احملمول »موبينيل« وفيما سبق 
رفضت الهيئة التنظيمية مبصر عرضني قدمتها الشركة الفرنسية 
التي دخلت في نزاع مع اوراسكوم تليكوم املساهم الرئيسي اآلخر 

في موبينيل.
وقال محللون ان املساهمني املتنافسني في موبينيل اختلفا حول 
اس���ترايجية ملوبينيل حترص أوراسكوم مبوجبها على االستثمار 

بكثافة أكبر من الشركة الفرنسية.
وكانت فرانس تليكوم قالت إن الشركتني اختلفتا في البداية بشأن 
ميزانية موبينيل ومستوى إنفاقها واستراتيجيتها التسويقية وبدء 

إطالق خدمات تكنولوجيا اجليل الثالث.

7.9% معدل النمو في الصين بالربع الثاني

تراجع أرباح »الوطني العماني« 
بـ 47% في الربع الثاني

بك���ني � رويترز: اس���تجمع 
االقتصاد الصيني قواه في الربع 
الثاني بفضل خطة التحفيز املالي 
الهائلة، األمر الذي يجعل حتقيق 
هدف احلكومة في تسجيل منو 
بنسبة 8% خالل عام 2009 بأكمله 

أمرا ممكنا.
وتسارعت وتيرة منو الناجت 
احمللي االجمالي السنوي في الربع 
الثاني لتصل الى 7.9% مقارنة مع 
6.1% في الربع األول، مما يجعل 
الصني أفضل االقتصادات الكبرى 

أداء على املستوى العاملي.
من جهة أخ���رى، انخفضت 
اسعار األسهم األوروبية امس بعد 
ثالثة أيام من املكاسب قبل صدور 
نتائج أعمال ش���ركتي جيه.بي 

مورجان وجوجل األميركيتني.
وقد انخفض مؤشر يوروفرست 
ألسهم كبرى الشركات األوروبية 

0.3% إلى 861.13 نقطة.
وكان املؤش���ر ارتفع 6% في 
األيام الثالثة األولى من األسبوع، 
اذ عززت النتائج األميركية ثقة 
املستثمرين. وارتفع املؤشر بأكثر 
من 33% عن أدنى مستوياته على 
االطالق الذي سجله في 9 مارس 

املاضي.

دبي � رويترز: أعل���ن البنك الوطني العماني 
ام���س عن تراجع بنس���بة 47% في أرباحه خالل 
الربع الثاني من العام وهو ما جاء أقل من توقعات 
احملللني. وأشار البنك الى »صعوبات التشغيل« 
التي واجهته جراء زي���ادة املخصصات لتغطية 

قروض مشكوك في حتصيلها.
وقال البنك في بيان نش���ر على موقع سوق 
مس���قط لأوراق املالية ان األرباح الصافية بعد 
خص���م الضريبة تراجعت الى 6.117 ماليني ريال 

عماني )15.89 مليون دوالر( عام 2008.
وفيما يتعلق بفترة األش���هر الستة املنتهية 
في 30 يونيو قال البنك انه رفع معدل مخصص 
التغطية، وهو مقياس لكمية األموال التي جنبها 
البنك للتحوط من خسائر القروض احملتملة، الى 

102% مقارنة مع 95% قبل عام.
وقال البنك ان صافي اي���رادات الفوائد خالل 

األشهر الستة ارتفع بنسبة 25% الى 27.8 مليون 
ريال.

وتوقع ثالثة محليني استطلعت رويترز آراءهم 
ان يبلغ متوسط أرباح البنك خالل الربع الثاني 
9.94 ماليني ريال. وقال بنك مسقط اكبر بنك في 
س���لطة عمان من حيث القيمة السوقية أمس ان 
أرباحه خالل الربع الثاني تراجعت بنسبة %62 
ألس���باب من بينها جتنيب مخصصات للتحوط 
من اخلسائر احملتملة جراء التعرض ملجموعتي 

سعد والقصيبي السعوديتني.
من جهة أخرى، أعلنت ري���د املزود خلدمات 
التوظيف املتخصصة واملوارد البشرية، التوسع 
في مبناها بأبوظبي على خلفية استمرار جناحها 
في تقدمي خدمات املوارد البشرية مبعايير عاملية. 
وتقود التوسع ماريا براون، حيث سيشهد منوا 

كبيرا في حجم أعمال ريد في الشرق األوسط.

اختتمت شركتا بروة العقارية )بروة( والديار 
القطرية لالستثمار العقاري ورشة عمل تدريبية 
حول املنظومة القطرية لتقييم االستدامة )كيوساس( 
والتي قدمها مركز تي سي تشان حملاكاة املباني 
ودراس���ات الطاقة بجامعة بنسلفانيا بالواليات 
املتحدة األميركية ايام 12 و13 و14 من يوليو بفندق 
امليلينيوم - الدوحة، وسيمنح املشاركون فرصة 
دخول امتحان املهني���ة املعتمد الذي يخولهم ان 
يصبحوا خبراء معتمدين رسميني في املنظومة 

القطرية لتقييم االستدامة )كيوساس(.
وبتنظيم هذا النش���اط � الذي متيز بحضور 
ومشاركة جدية وفعالة للقطاعني احلكومي واخلاص 
� تؤكد الشركتان املنظمتان )بروة والديار القطرية( 
مدى التزامهما وقدرتهما على تعزيز حتقيق اهداف 
رؤية قطر 2030 املتمثلة في تأهيل الكفاءات البشرية 
املناسبة للقيام باالدوار املنوطة بها في مجال حتقيق 
التنمية البيئية املستدامة، هذا باالضافة الى قيادة 
القطاع العق���اري القطري وفق املفاهيم اجلديدة 
املبنية على التنمية املس���تدامة، من خالل طرح 
املنظومة القطرية لتقييم االستدامة )كيوساس( 
والتي مت تصنيفها »كأول منظومة في الش���رق 
األوس���ط تعتمد على معايي���ر االداء املوضوعي 

لتقييم استدامة املباني«.
ففي دور االنعقاد 37 ملجلس الش���ورى، تقدم 
س���مو امير قطر بقرار الرؤي���ة الوطنية للدولة 
حتى س���نة 2030 وانها ليست نهاية املطاف بل 
ستليها مرحلة وضع االستراجتيات الالزمة لتحقيق 
االهداف املبتغاة في مختلف املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والتعليمية والبيئية. فعلى الصعيد 
البيئي، ومن خالل طرح »كيوساس« وتأسيس 
معهد البحوث وتنظيم دورات وورش عمل تدريبية 
وتأهيلية، تدعم »بروة« و»الديار القطرية« التوجه 
الس���امي لسمو امير قطر في تفعيل دور القطاع 

اخلاص لتحقيق اهداف رؤية 2030.
وفي هذا الس���ياق، قال رئي���س مجلس ادارة 
»بروة« والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
الديار القطرية غامن بن سعد آل سعد »نحن في 
بروة والديار القطرية ملتزمون برؤية قطر 2030 
واهداف التنمية املستدامة، فنحن نعمل على تأسيس 
مب���ادرات نوعية حتقق لنا ريادة قطاع التطوير 
العقاري في قطر واملنطقة، ونعمل على تشجيع 
وحتفيز ودعم االخصائيني واملهندسني في القطاع 
القطري من خالل تزويدهم باألدوات واألساليب 

الالزمة لتطوير وتطبيق مفهوم االستدامة«.

تشارك األمانة العامة الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي في منتدى املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة - التوجه االس���تراتيجي للحاضر 
واملستقبل في مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر 

العربية، والذي يعقد 16 و17 يوليو اجلاري.
ويحتوى املنتدى الذي ينظمه احتاد املصارف 
العربية بالتع����اون م����ع االحتاد الدولي للمصرفيني 
الع���رب واحت�������اد بنوك مصر على ع����دد من 
احملاور واملوضوعات التي يناقش���ه����ا عدد من 
اخلب����راء واملختص����ني في مجال املشروع�����ات 
الصغي����رة واملتوسط�����ة، لع����ل اب���رز ه����ذه 
احملاور واقع املشروع���ات الصغي����رة واملتوسط����ة 
في العال���م العربي، مس���تقب���ل املشروع�����ات 
الصغي����رة واملتوسط����ة في ظل األزمة املالية 
العاملية، دور القط����اع املصرف���ي في متويل هذه 
املشروعات، األس���الي���ب احلديثة لتمويلها، كما 
سيتم عرض ملش���روعات عملية ناجحة بحاجة 
إلى متويل، باإلضاف����ة إلى عرض جتارب ع����دد 
من الدعم في مجال دعم املش���روعات الصغيرة 
واملتوسط����ة منها التجربة املصرية، الهندي����ة، 

األردنية والتجربة اإلماراتية.
 إلى جانب محور آخر حول التعاون اإلقليمي 
لدعم وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة. 

ويشارك في املنتدى رؤساء املؤسسات العاملة في 
مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة، املديرون 
التنفيذيون ملنظمات املجتم���ع املدني في مجال 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، رؤساء ومديرو 
املؤسس���ات التمويلية لهذه املشروعات، شركاء 
التنمية في هذا املج���ال، ممثلو القطاع اخلاص، 
محافظو البنوك، أصحاب املشاريع املهتمون بتطوير 
وحتسني مستوى مشاريعهم، املستثمرون املهتمون 
ببناء عالقات اقتصادية وتوسيع شبكة أعمالهم، 
املؤسسات والهيئات الدولية العاملة في هذا املجال، 

صناديق وبنوك التنمية الدولية واإلقليمية.
وتأتي املشاركة الواس���عة من قبل املنظمات 
والهيئات اإلقليمية والدولية في املنتدى ملا تلعبه 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة من دور كبير 
في عملية عجلة التنمي���ة في البلدان اخلليجية 
والعربية، بعد ان أصبحت اخليار االستراتيجي 
الفعال ملواجهة اآلثار السلبية التي فرضتها األزمة 

املالي���ة العاملي���ة على اقتص��ادات ال��دول. 
وسيعمل املنتدى على تفعيل دور املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة حتى تتولد لديها القدرة 
على حتريك الركود االقتص���ادي في ظل األزمة 
املالية العاملية التي تواجه الكثير من املؤسسات 

الضخمة.

ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع االتحاد الدولي للمصرفيين العربالعرب في المرتبة األولى من عدد الوافدين

السياح العرب في املرتبة األولى إلى لبنان

ذكرت وزارة السياحة اللبنانية أمس ان عدد 
السياح الكويتيني الوافدين الى لبنان خالل شهر 
يونيو املاضي بلغ 8824 زائرا فيما أش���ارت الى 
ان الس���ياح العرب يحتل���ون املرتبة االولى من 

عدد الوافدين.
وقال بيان صادر عن وزارة السياحة نشرته 
»كونا« ان حركة الس���ياحة سجلت منوا قياسيا 
في النصف األول من العام احلالي، حيث س���جل 
عدد الوافدين حتى نهاية يونيو املاضي 761 ألفا 
و265 زائرا بزيادة نسبتها 60.7% عن الفترة ذاتها 

من العام 2008.
واضاف البيان ان عدد الوافدين خالل ش���هر 
يونيو املاضي زاد بنسبة حوالي 40% عن الشهر ذاته 

من العام املاضي ليسجل 191 ألفا و691 زائرا.
واشارت الى ارتفاع حركة السياح العرب بنسبة 

تفوق 30% في يونيو املاضي )59052 زائرا(.
وباملقارنة مع االشهر ال� 6 االولى من العام 2006 
ذكر البيان ان عدد الوافدين حتى يونيو من هذا 
العام س���جل زيادة بنسبة 20 و0.7% على الرغم 
من ان النصف األول من 2006 شهد أرقاما قياسية 
في حركة السياح وذلك قبل العدوان االسرائيلي 

على لبنان في شهر يوليو.
وتوقع وزير السياحة اللبناني ايلي ماروني ان 
يصل عدد السياح العرب واألجانب الوافدين الى 
لبنان مع نهاية العام احلالي الى حوالي مليوني 

س���ائح. وقال البيان ان الوافدي���ن العرب خالل 
شهر يونيو املاضي بلغ عددهم 59052 سائحا اي 
بنسبة 31% من مجمل الزوار اذ احتل األردنيون 
املرتبة االولى )19826 زائرا( بنسبة 34% واحتل 
الكويتي���ون املرتبة الثانية مع قدوم 8824 زائرا 

ثم العراقيون )8675 زائرا(.
وأشار الى ان الس���ياح األوروبيني جاءوا في 
املرتبة الثانية وعددهم 48130 زائرا اي بنس���بة 
25% من مجمل الزوار واحتل الفرنسيون املرتبة 
االولى مع قدوم 10107 زوار اي بنس���بة 21% من 
مجمل الزوار األوروبيني بينما احتل الزوار األملان 

املرتبة الثانية مع وصول 8836 زائرا.
ام���ا الوافدون من قارة أميركا فقد بلغ عددهم 
43492 زائ���را من بينهم 21126 زائرا من الواليات 
املتح���دة و16735 زائ���را من كن���دا و2656 زائرا 

برازيليا.
وذكر البيان ان الوافدين من قارة آسيا بلغ عددهم 

25380 زائرا من بينهم 12621 زائرا إيرانيا.
ويش���كل قطاع الس���ياحة في لبنان الرافعة 
األساسية لالقتصاد الوطني وقد ساهمت الكويت 
إسهاما كبيرا في إحياء هذا القطاع احليوي من خالل 
االستثمارات السياحية )فنادق( في مدينتي بيروت 
الساحلية وبحمدون بجبل لبنان، وارتياد وقدوم 
السياح للمناطق السياحية واألثرية املنتشرة في 

جميع املناطق اللبنانية.
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